URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 9/2015, 13. november 2015

URADNI VESTNIK
Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/ (Uradni list SRS, št. 34/84,
Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrI-A), Odloka o gospodarskih javnih službah
v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/95, 1/00, 5/01 in 3/13) in 17.
člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji 8. redni seji z
dne 22.10.2015 sprejel
ODLOK O POKOPALIŠKI IN
POGREBNI DEJAVNOSTI
TER O UREJANJU
POKOPALIŠČA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališča na območju občine Mengeš.
2. člen
(javna služba)
Izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter urejanje pokopališča je obvezna
gospodarska javna služba (v nadaljevanju:
javna služba). Gospodarska javna služba
se opravlja na pokopališču Mengeš. Izvajalca se določi s posebnim sklepom.
3. člen
(pokopališka dejavnost)
Pokopališka dejavnost zajema naslednje
storitve: oddajanje grobnih prostorov v
najem, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih
najemnih pogodbah, urejanje in vzdrževanje pokopališča, razdelitev pokopališča na
posamezne zvrsti grobov, prekop grobov,
čiščenje pokopališča, izvajanje pokopališke dežurne službe in opravljanje drugih
nalog, ki so določene z zakonom in s tem
odlokom.

4. člen
(pogrebna dejavnost)
Pogrebna dejavnost zajema: zagotovitev uporabe in najema mrliške vežice,
urejanje dokumentacije, prijavo pokopa, naročilo in izvedbo osnovnega pogreba in pogrebne svečanosti, prevoz
umrlega, pokop, izkop in zasip jame ter
zaščito sosednjih grobov ter prvo ureditev groba.
5. člen
(urejanje pokopališča)
Urejanje pokopališča zajema: vzdrževanje pokopališča, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov, zajema pa predvsem naslednja dela:
- čiščenje in odstranjevanje odpadkov in
snega,
- odvoz odpadkov na odlagališče,
- košnjo zelenic,
- vzdrževanje poti,
- manjša vzdrževalna dela na objektih in
napravah,
- vodenja katastra pokopališča.
6. člen
(osnovni pokop)
(1) V okviru obvezne gospodarske javne službe se zagotavlja osnovni pokop,
ki zajema zagotovitev opreme za pokop,
pripravo pokojnika za pokop ter pripravo
groba in pokopa, ki je lahko:
- zemeljski pokop umrlega v krsti
(osnovni klasični pokop);
- priprava na upepelitev umrlega in pokop žare s pepelom (osnovni žarni pokop);
- priprava na upepelitev umrlega in raztros pepela.
(2) Z odredbo se določijo osnovni standardi za zagotovitev opreme za pokop,
priprave pokojnika za pokop ter priprave
groba in pokopa.
(3) Cene osnovnih pokopaliških in pogrebnih storitev se določijo z odredbo.
(4) Pogrebna svečanost, upepelitev ter
izvajanje pogrebne dežurne službe in
druga dela se posebej dogovorijo z izvajalcem javne službe.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI
IZVAJALCA JAVNE
SLUŽBE
7. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)
Izvajalec ima zlasti naslednje pravice in
obveznosti glede na obseg izvajanja javne službe:
- skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
- izdela in vodi pokopališki kataster in
načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
- oddaja grobne prostore v najem in vodi
register sklenjenih pogodb,
- določa mesto, datum in uro pokopa,
praviloma v dogovoru z naročnikom,
- organizira in opravlja pogrebe,
- skrbi za organizacijo javne pogrebne
svečanosti,
- vodi evidenco o grobovih in pokopih,
- opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na pokopališču,
- skrbi za red in čistočo na pokopališču
in njegovi neposredni okolici,
- zagotavlja ozvočenje za potrebe pogrebne svečanosti na območju mrliških vežic,
- skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega
zemljišča,
- izdaja soglasja za postavitev, zamenjavo oz. obnovitev spomenika ali delov
spomenika
- izdaja soglasja, če se za pokop morajo
začasno ali trajno odstraniti oz. premakniti spomeniki, deli spomenikov, robniki in podobno ali opraviti posamezna
dela na bližnjih grobovih; te stroške
pokriva najemnik, na čigar račun se
opravlja pokop; najemnik lahko sporazumno z izvajalcem opravi taka dela
tudi sam; po opravljenem pokopu je
treba grobove urediti tako, kot so bili
pred pokopom,
- opozarja najemnike nevzdrževanih ali
zapuščenih grobov, da jih uredijo. Če
najemnik kljub opozorilu izvajalca
ne vzdržuje grobnega prostora, ga do
mirovalne dobe vzdržuje izvajalec na
račun najemnika.
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8. člen
(dolžnosti izvajalca)
Izvajalec je dolžan zagotoviti redno tekoče vzdrževanje vseh skupnih objektov
in naprav na območju pokopališča ter
komunalnih objektov in naprav ter tehničnih ureditev, kot naprimer:
- prostorov za odlaganje smeti in odpadkov,
- ograje in poti v območju pokopališča,
- vodnjakov za oskrbo z vodo za zalivanje,
- osvetlitev pokopališča,
- ozvočenja na območju mrliških vežic,
- parkirišč,
- urbane opreme (klopi, smetnjakov, stojal za kolesa,…).
III. NAČIN IN ČAS POKOPA
9. člen
(uporaba ostalih predpisov)
Glede načina in časa pokopa se neposredno uporabljajo določbe zakona in na
podlagi zakona sprejetih podzakonskih
predpisov, v kolikor ta odlok ne vsebuje
konkretnejših določb.
10. člen
(način pokopa)
(1) Pokojni se pokoplje:
- v grob za klasičen pokop, kjer se umrli
položi v krsto in pokoplje v grob ali
grobnico,
- pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki
umrlega shranijo v žaro in pokopljejo
v grob ali
grobnico,
- raztros pepela, ki se opravi na posebej
določenem prostoru na pokopališču.
(2) Raztros pepela se lahko opravi v primeru, če je na pokopališču zagotovljen
primeren prostor za raztros.
11. člen
(čas pokopa)
(1) Pogrebi so vsak dan od ponedeljka
do sobote, razen ob nedeljah in praznikih
ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji in sicer:
- od 1. aprila do 30. septembra od 10.00
do 19.00 ure
- od 1. oktobra do 31. marca od 10.00 do
16.00 ure.
(2) Na posebno željo naročnika in v so-

glasju z izvajalcem se lahko pogreb izvede tudi ob nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
IV. UREJANJE POKOPALIŠČA
12. člen
(uporaba ostalih predpisov)
Glede urejanja pokopališča se neposredno uporabljajo določbe zakona in na
podlagi zakona sprejetih podzakonskih
predpisov, v kolikor ta odlok ne vsebuje
konkretnejših določb.
13. člen
(kataster in načrt pokopališča)
(1) Pokopališče mora imeti pokopališki
kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb
v posameznem grobu, datum pokopa ter
oznako groba.
(2) Za izdelavo pokopališkega katastra
in načrta mora poskrbeti izvajalec.
14. člen
(dimenzije grobov)
(1) Globina grobov za klasični pogreb
ob prvem pokopu krste je najmanj 1,80
m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2 m. Širina dvojnega groba je do
2 m, dolžina do 2 m. Poglobitev grobov
s krsto ni dovoljena razen v izjemnih pogojih in se obravnava kot prekop krste.
(2) Globina žarnega groba je najmanj 0,7
m, širina 1 m, dolžina 1 m. Žarni grob se
sme poglobiti za 0,5 m.
(3) Razdalje med pokopališkimi potmi
se določi s pokopališkim načrtom, široke
pa morajo biti najmanj 0,5 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja
ne smejo segati izven meja grobnega
prostora. Dovoljena višina je največ do
1,5 m.
(4) Na starih delih pokopališča določi
izvajalec javne službe urejanja pokopališča mejne dimenzije grobov skladno z
obstoječim stanjem grobnih prostorov in
rabo razpoložljivega prostora.
(5) Največje dovoljene izmere grobov na
starem delu pokopališča so: enojni grob
širine do 1,35 m, dolžine do 2 m. Dvojni grob širine 2 m, dolžine 2 m in trojni
grob širine do 3 m, dolžine do 2 m. Grob
izven standardnih dimenzij je grob, ki
presega dimenzije trojnega groba.

V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA
GROBOVE V NAJEM
15. člen
(najem grobov)
(1) Prostore za grobove oddaja v najem
izvajalec. Najemna pogodba mora biti
sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem
odlokom.
(2) Uporaba prostora za raztros se poravna ob naročilu tovrstnega pogreba v enkratnem znesku v višini letne najemnine
za enojni grob. Na željo in po naročilu
naročnika pogrebne storitve se lahko ime
pokojnika, katerega pepel se je raztrosil,
zapiše standardizirano na za to namenjeno
napisno ploščo, kar izvede izvajalec.
(3) Najemna pogodba mora obvezno vsebovati:
- ime najemnika najemnega razmerja,
- čas najema oziroma uporabe groba,
- vrsto, zaporedno številko in velikost
groba,
- višino najemnine in način plačevanja,
- obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
- ukrepe v primeru ne izvrševanja obveznosti iz pogodbe.
16. člen
(čas najema)
(1) Prostor za grobove se oddaja v najem
najmanj za 10 let, po poteku najemne
dobe pa se pogodba avtomatično podaljša za nedoločen čas, v kolikor se najemna
pogodba ne odpove oz. prekine.
(2) Najemnik, ki želi prekiniti najemno
pogodbo, je dolžan o tem pisno obvestiti
izvajalca javne službe. Izvajalec prekinitev pogodbe sprejme, če ima najemnik poravnane vse obveznosti iz naslova najema
grobnega prostora in če je že potekla mirovalna doba za grob, določena v zakonu.
(3) Najemnik je dolžan najkasneje v 60
dneh po preteku oziroma prenehanju najemne pogodbe odstraniti opremo z grobnega prostora. Če tega ne stori, stori to
izvajalec na najemnikove stroške, grob
oziroma prostor za grob pa lahko odda
drugemu v najem. Iz tega so izvzeti nagrobniki, ki so pod spomeniškim varstvom. Z njimi se ravna skladno z zakonom.
(4) V času od odstranitve opreme z grobnega prostora do ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za
minimalno vzdrževanje opuščenega grobnega prostora izvajalec.

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 9/2015, 13. november 2015
958

(5) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega
odstavke tega člena zagotavlja izvajalec.
17. člen
(opuščen grob)
Po prenehanju najemne pogodbe se šteje
grobni prostor kot opuščen grob in se ga
lahko odda drugemu najemniku.
18. člen
(plačilo najemnine)
Najemnina za grobni prostor se plačuje
letno. Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe. se najemniku dodeli razpoložljiv grobni prostor.
19. člen
(razdrtje najemne pogodbe)
(1) Izvajalec lahko razdre sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih:
- če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine
za preteklo leto,
- če najemnik ne vzdržuje groba kljub
posebnemu opozorilu,
- ob opustitvi pokopališča,
- kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
(2) V primeru iz zadnje alineje prejšnjega odstavka mora izvajalec najemniku
zagotoviti nadomestni grobni prostor in
z najemnikom skleniti novo najemno pogodbo za nadomestni grobni prostor.

VI. VZDRŽEVANJE REDA,
ČISTOČE IN MIRU NA
POKOPALIŠČU
21. člen
(pokopališki red)
V območju pokopališča ni dovoljeno:
- nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno
smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za
grobove,
- odlaganje smeti in odpadkov izven za to
določenega prostora,
- druge vrste onesnaženja pokopališkega
prostora in objektov v območju pokopališča,
- poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov v
območju pokopališča,
- vodenje živali na pokopališče,
- vožnja s kolesom ali motornim vozilom
po pokopališču in njihovo shranjevanje
na pokopališču,
- odtujevanje predmetov s tujih grobov,
pokopaliških prostorov in iz objektov na
območju pokopališča.
22. člen
(dela na pokopališču)
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska
in druga dela, ki so namenjena urejanju
pokopališča in s tem povezanimi prevozi,
se lahko opravljajo le z dovoljenjem izvajalca.

20. člen
(odredba)

23. člen
(dolžnost najemnikov)

(1) Z odredbo se določijo osnovni standardi za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti iz tega odloka.
(2) Pokopališke in pogrebne storitve za
osnovni zemeljski pokop umrlega v krsti, osnovni pokop žare s pepelom, raztros pepela umrlega in ostale pogrebne
storitve, pristojbine in najemnine za
najem grobov se zaračunavajo v skladu
z osnovnimi standardi in cenami, ki jih
z odredbo določi Občinski svet Občine
Mengeš.
(3) Cene storitev sestavljajo postavke,
ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa
ter enostavno reprodukcijo na objektih in
napravah, vezanih na to dejavnost. Cene
pokopaliških in pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive.
(4) Najemnine morajo pokriti stroške
vzdrževanja pokopališča in objektov.

(1) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati
grobove in vmesne prostore med grobovi.
(2) Če je grob tako zanemarjen, da kvari
videz sosednjih grobov in pokopališča, kot
celote, se šteje, da je zapuščen. Izvajalec je
dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od dveh mesecev. Po
preteku tega roka postopa izvajalec skladno z določbami 19. člena tega odloka.
VII. NADZOR
24. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka
opravlja občinska uprava ter druge pooblaščene osebe.

25. člen
(vpogled v evidence)
Občinska uprava ter druge pooblaščene
osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so
dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov.
VIII. KAZENSKE
DOLOČBE
26. člen
(globe za prekrške)
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje izvajalec, če opusti predpisana ravnanja iz 8.
člena tega odloka.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, ki opusti predpisana ravnanja iz 8. člena tega odloka.
(3) Z globo 150 EUR se kaznuje, kdor
krši določila iz prve, druge, tretje, pete in
šeste alineje 21. člena tega odloka.
(4) Z globo 300 EUR se kaznuje, kdor
krši določila iz četrte in sedme alineje
21. člena tega odloka ter kdor krši določila 22. člena tega odloka.
IX. PREHODNA
IN KONČNA
DOLOČBA
27. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in
pogrebnih svečanosti v Občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 24/97
in 32/98).
28. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 55-8/6
Datum: 22.10.2015
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Franc JERIČ
župan

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - Odl. US), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. l. RS; št. 49/97 in 113/09) ter 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji 8. redni seji dne 22. oktobra 2015 sprejel
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI
OBČINSKIH CEST V OBČINI MENGEŠ
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
7/14 in 10/14 - popravek), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
Iz preglednice v 7. členu odloka se brišeta naslednja zapisa:
Zap. št. Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka
v občini [m]

Namen Preostala dolžina odseka
uporabe v sosednji občini [m]

77

753333

253010

GROBELJSKA CESTA

HŠ 12B

94

V

81

753342

753340

KERSNIKOVA ULICA

HŠ 19

31

V

Konec
odseka

Dolžina odseka Namen Preostala dolžina odseka
v občini [m]
uporabe v sosednji občini [m]

V preglednico v 7. členu odloka se dodajo naslednji zapisi:
Zap. št. Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

17,1

753042

753040

ŠPORTNI PARK LOKA PRI IGRIŠČE
MENGŠU

27

V

17,2

753043

753040

NA GMAJNI

HŠ 17B

44

V

19,1

753062

104

TESTENOVA

HŠ 124

107

V

23,1

753075

753070

TESTENOVA

HŠ 71

55

V

35,1

753125

753120

HRIBARJEVA

HŠ 7

32

V

53,1

753233

753230

PRISTAVA

HŠ 4A

64

V

57,1

753245

753240

PP LINHARTOVA CESTA

753240

148

V

66,1

753292

753290

SLOVENSKA CESTA

753300

95

V

71,1

753306

104

SLOVENSKA - ZORANINA 753300

60

V

71,2

753307

753300

VRTEC SONČEK

HŠ 5

63

V

71,3

753308

753300

PP ZORANINA ULICA

PP

38

V

74,1

753323

753320

GLASBILARSKA

HŠ 2

33

V

94,1

753412

753410

DOM SVETE KATARINE

HŠ 45

31

V

107,1

753466

753460

ŠOLSKA ULICA - PEŠPOT 753240

593

P

138,1

753692

753690

ŠPORTNI PARK TOPOLE

51

V

IGRIŠČE

V preglednici v 7. členu odloka se obstoječi zapisi pod navedenimi zaporednimi številkami v celoti nadomestijo z naslednjimi zapisi
Zap. št. Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina odseka Namen
v občini [m]
uporabe

31

074210

BARAGOVA ULICA

HŠ 7

156

753111

Preostala dolžina odseka
v sosednji občini [m]

V
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43

753171

074210

ROPRETOVA CESTA

753040

1.787

V

73

753321

074210

GLASBILARSKA ULICA

HŠ 38F

91

V

96

753422

753420

GLAVARJEVA ULICA

HŠ 10

88

V

97

753431

104

PP SLOVENSKA CESTA

PARKIRIŠČE 201

V

106

753464

753460

ŠOLSKA ULICA

OŠ

141

V

107

753465

753460

ŠOLSKA ULICA - PEŠPOT

753460

345

P

109

753472

253040

POT K SPOMENIKU
TALCEV

SPOMENIK
TALCEM

1.022

P

129

753651

104

GORENJSKA CESTA

HŠ 4B

124

V

144

753741

753170

PRI BAJERJU

753750

242

V

146

753743

753740

PRI BAJERJU

753740

302

V

153

753753

753750

BOGNARJEVA ULICA

PARC. 397/64 43

V

155

753755

753750

BOGNARJEVA ULICA

PARC. 397/79 51

V

156

753756

753750

BOGNARJEVA ULICA

PARC. 397/92 55

V

158

753762

753760

OMEJČEVA ULICA

753760

V

170

5. člen
V preglednici v 7. členu odloka se pod zap. št. 57 v polju »Začetek odseka« zapis »724240« nadomesti z zapisom »753240«.
6. člen
V zadnji vrstici preglednice v 7. členu odloka se zapis »44.418 m« nadomesti z zapisom »45.187m«.
7. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 56-8/6
Datum: 22.10.2015

Franc JERIČ
župan

Na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84,
32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92),
56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 odl. US,
1/00 odl US, 67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1 (8/03 pop) in 110/02-ZGO-1), 218.
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.),
92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.
US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10
popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34), 17.
člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 30/97 in 5/01) in 17. čle-

na Statuta občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 8. redni seji dne
22. oktobra 2015 sprejel

močju občine Mengeš za leto 2016 znaša
0,00124968 evra.

SKLEP
O VREDNOSTI TOČKE ZA
IZRAČUN NADOMESTILA
ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE
MENGEŠ ZA LETO 2016

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš,
uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.

I.

II.

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 57-8/6
Datum: 22.10.2015

Vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
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Franc JERIČ
župan

Na podlagi 17. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 16/96,
38/98, 6/99 in 6/01) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 8. redni seji dne
22. oktobra 2015 sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI
TOČKE ZA IZRAČUN

KOMUNALNE TAKSE
ZA LETO 2016
I.
Vrednost točke za izračun komunalne
takse za leto 2016 znaša 0,0558 evra.
II.

Mengeš, uporablja pa se od 1. 1. 2016
dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 58-8/6
Datum: 22.10.2015

Ta sklep začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine

Franc JERIČ
župan

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15), je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 8. redni
seji dne 22. oktobra 2015 sprejel naslednji
SKLEP
O DOLOČITVI
POVPREČNE GRADBENE CENE NA PODROČJU OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2016 TER
VREDNOSTI ZEMLJIŠČ IN ODŠKODNIN ZA TRAJNE USTANOVITVE SLUŽNOSTI
l.
1. Povprečna gradbena cena ( PGC ) za 1m2 stanovanjske površine na območju občine Mengeš znaša: 938,40 evrov/m2
2. Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča, ki je v lasti Občine Mengeš in v naravi predstavlja manjšo povečavo gradbene parcele sosednjega zemljišča na območju občine Mengeš je za posamezna območja potrebno upoštevati
naslednje odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša
8% od PGC,
- območje naselja Loka pri Mengšu
7% od PGC,
- območje naselja Topole in Dobeno
6% od PGC.
3. Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča v primeru prodaje zemljišča Občini Mengeš, ki v naravi predstavlja zemljišča, ki so
bila ali bodo uporabljena za gradnjo javnih cest in drugih javnih površin je za posamezna območja potrebno upoštevati naslednje
odstotke od PGC:
- območje naselja Mengša
2% od PGC,
- območje naselja Loka pri Mengšu
1,75% od PGC,
- območje naselja Topole in Dobeno
1,50% od PGC.
4. Pri izračunu odškodnin za trajno ustanovitev služnosti vgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture za 1 m2 zemljišča je za
posamezna območja potrebno upoštevati naslednje odstotke od PGC, glede na območje in namembnost zemljišča:
KMETIJSKO
STAVBNO
- območje naselja Mengša
0,15% od PGC,
1% od PGC,
- območje naselja Loka pri Mengšu
0,13% od PGC,
0,9 % od PGC,
- območje naselja Topole in Dobeno
0,11% od PGC,
0,8 % od PGC.
ll.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in se uporablja od 1. 1. 2016 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 59-8/6
Datum: 22.10.2015

Franc JERIČ
župan
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Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) je Občinski svet Občine Mengeš
na svoji 8. redni seji dne 22. oktobra 2015
sprejel
SKLEP
O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU
PREDSEDNIKA SVETA ZA
PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU
I.
Štefan Kovač, Kolodvorska 2b, Mengeš se
razreši z mesta predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
II.
Za predsednika Sveta za preventivo ni
vzgojo v cestnem prometu se imenuje Boštjana Skoka, Glavni trg 9, Mengeš.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 60-8/6
Datum: 22.10.2015
Franc JERIČ
župan

Občina Mengeš na podlagi 6. in 1. odstavka 47. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št.33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US in
14/15 – ZUUJFO)

1.
Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN Občine Mengeš morajo biti
ustrezno utemeljeni.
2.
V spremembah in dopolnitvah OPN Občine Mengeš bodo upoštevane le pobude
in predlogi, ki izpolnjujejo pogoje glede
skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih
omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika
urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
3.
Občina se bo do pobud in predlogov oddanih v razpisanem roku opredelila in bo
sprejemljive pobude in predloge uvrstila v
prve spremembe in dopolnitve OPN Občine Mengeš.
Obravnavane bodo samo popolne pobude
prispele v razpisanem roku.
4.
Pobude in predloge za spremembe in dopolnitve OPN Občine Mengeš posredujte
na obrazcu Pobuda za spremembo OPN
OM, ki je dostopen na spletni strani www.
menges.si ali pa ga lahko prevzamete
osebno v času uradnih ur na vložišču Občine Mengeš.
Svoje pobude lahko oddate osebno v času
uradnih ur na vložišču Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš ali po
pošti na naslov Občine Mengeš Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš.
5.
To obvestilo je objavljeno na spletni strani
Občine Mengeš, glasilu Mengšan in Uradnem vestniku Občine Mengeš.
Številka: 3505-1/2015
Datum: 28.10.2015
Župan
Franc Jerič

OBVEŠČA
OBČANE IN VSO DRUGO ZAINTERESIRANO JAVNOST, DA BO V
ČASU OD 15.11. 2015 DO VKLJUČNO 15.1.2016 SPREJEMALA POBUDE IN PREDLOGE ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE
MENGEŠ (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/2013)
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